
7. ФИСКАЛИЗАЦИЈА 
 

Пре почетка фискализације изврши се нулирање дневног, периодичног извештаја и 
извештаја по артиклима. Фискализација се извршава следећим редом  
а)Уношење ИБФМ 
б)Уношење  ПИБ 
 
а)Уношење ИБФМ (Идентификациони број фискалне меморије) 
 ИБФМ се уписује у фискалну меморију једнократно и састоји се од 8 симбола од 
којих су два алфа знаци и 6 нумерички. За избор алфа знака послужи се упутством 
из претходног поглавља 
 
 
Пример за ИБФМ ; ДБ123456 
 

           ТАСТАТУРА ДИСПЛЕЈ 

Корак 1: {…{ [F - - - - ] 

Корак 2: 9999999 [F ] 

Корак 3: , [Ф ПРОГ ] 

Корак 4: −  [ПРОГ НО ] 
 [      IS000000] 
Корак 5: У овом кораку уносимо ИБФМ.  
При уносу слова подесите алфанумеричку тастатуру на велика ћирилична 

слова притиском на  /+Χ , а потом на  /+Η !!! 

ТАСТАТУРА ДИСПЛЕЈ 

∆                                [Д                             ] 
Β                                                                                                [ ДБ                          ] 
 
1               [ДБ1                       ] 
2               [ДБ12                     ] 
3               [ДБ123                   ] 
4               [ДБ1234                 ] 



 

 2 

5               [ДБ12345               ] 
6               [ДБ123456             ]  

 
 

У случају грешке, притискајте тастер ∋, док не обришете све погрешно унете 

податке, па наставите упис. Ако сте исправно унели податке, притисните тастер }. 
Каса ће одштампати: 
 

 
 
    ПОТВРДИТИ БРОJ ФМ! 
             ДБ123456  
    ПРИТИСНИТЕ МЗ 
  

У случају да је одштампан погрешан ИБФМ, притисните тастер ∋. На дисплеју се 
појављује: 
                                                                                                          [Ф  ПРОГ        ] 
 

У том случају наставити поступак од корака 4. 

Ако је каса одштампала исправан ИБФМ, притисните тастер }. 

Потврђивање са }  меморише ИБФМ у фискалну меморију а штампач штампа 
следећу информацију: 

 
ИБФМ:ДБ123456 

21.02.03-12:26 
ИНФО 

 
 

Овим је поступак уношења ИБФМ-а завршен. 
 

б)Увођење ПИБ ( Порески идентификациони број) 
 Пример 1234567890123 

ТАСТАТУРА ДИСПЛЕЈ 
 

Корак 1: {…{  [F - - - - - ] 
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Корак 2: 9999999 [F ] 

Корак 3: ,  [Ф ПРОГ ] 

Корак 4: + [ПРОГ ДБ ]  

Корак 5: 1234567890123 [1234567890123 ] 
 

У случају грешке, притискајте тастер ∋, док не обришете све погрешно унете 
податке, па наставите упис. 

Ако сте исправно унели ПИБ, притисните тастер}. Каса ће одштампати: 

 
                               ПОТВРДИТИ ПОРЕСКИ БРОJ! 
    1234567890123 
          ПРИТИСНИТЕ МЗ 
 
 

У случају да је одштампан погрешан број, притисните тастер ∋, На дисплеју се 
појављује: 
                                                                                                          [Ф  ПРОГ        ] 
 

У том случају наставити поступак од корака 4. 

Ако је каса одштампала исправан ПИБ, притисните тастер }. 
 

Потврђивање са }  меморише ПИБ у фискалну меморију а штампач штампа 
следећу информацију: 

 
ПИБ 1234567890123 

21.02.03-12:26 
СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНАТ 

 
Овим је поступак фискализације готов. 
 
 
 
 
                            


